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Brasil abre 47,3 mil postos
formais de trabalho em julho
Ministério Público investiga
responsabilidade em conflitos em Roraima
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Setor produtivo reclama de prejuízos
com tabelamento de fretes
Página 4

Novo terremoto
de magnitude
5,7 atinge a
Venezuela

Há pouco mais de uma semana do fim da Campanha Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite e o Sarampo, 5
milhões de crianças com idade
entre 1 ano e 5 anos ainda precisam ser imunizadas. Dados
do Ministério da Saúde mostram que, até o momento, 56%
do público-alvo recebeu as doses previstas. A campanha termina em 31 de agosto.
De acordo com a pasta, foram aplicadas, em todo o país,
mais de 12,5 milhões de doses
das vacinas contra a pólio e o
sarampo – cerca de 6,2 milhões
de cada uma. A meta do governo federal é vacinar pelo menos 95% das 11,2 milhões de
crianças na faixa etária estabelecida, independentemente de
sua situação vacinal, e criar uma

barreira sanitária de proteção da
população.
Para a poliomielite, crianças que ainda não tomaram nenhuma dose na vida serão imunizadas com a Vacina Inativada
Poliomielite (injetável), enquanto as que já tiverem toma-
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do uma ou mais doses receberão a Vacina Oral Poliomielite
(gotinha). Quanto ao sarampo,
todas as crianças devem receber uma dose da vacina tríplice
viral – com exceção para as que
tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.
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O ministro Marco Aurélio
Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), avaliou na quartafeira (22) que se um candidato
que responde a ação penal vencer as eleições para a Presidência da República, isso gerará
insegurança jurídica, ante a regra constitucional que prevê o
afastamento do presidente caso
ele se torne réu perante a Justiça criminal.

Final histórica dos 20 anos
será no Kartódromo
da Granja Viana
Foto/Fábio Oliveira

Granja Viana vai receber a final da 20ª edição em outubro

A decisão histórica da edição
que comemora os 20 anos da
Seletiva de Kart Petrobras já definiu sua data e local: dias 22 e
23 de outubro no kartódromo internacional da Granja Viana, em
Cotia (SP). Pela oitava vez em
duas décadas, o principal evento
de apoio e incentivo ao kartismo
nacional realizará a disputa de sua
final na Granja Viana. Em 1999, a
pista recebeu a primeira final do
evento, e desde então, tornou-se
um local especial para a Seletiva,
que já realizou outras sete finais
no traçado, comprovando a forte
ligação com a pista.
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Equipes disputam II Copa do Brasil
de Basquete 3x3 em Campinas
visando torneios internacionais
Esporte olímpico a partir das
Olimpíadas de Tóquio-2020, o
melhor do basquete 3x3 estará
reunido em Campinas, neste sábado e domingo (dias 25 e 26),
para a II Copa do Brasil de Basquete 3x3, no Parque Portugal
(Lagoa Taquaral). O torneio faz
parte da programação da Virada
Esportiva 2018.
As principais equipes e jogadores do basquete 3x3 nacional estarão em Campinas para
a disputa da primeira etapa da
II Copa do Brasil, que vale pontos para o ranking mundial da
FIBA3x3 e para o ranking da
Liga 2018.
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Foto/Marcello Zambrana

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

14º C

Pelo sexto pregão consecutivo,
o dólar fechou na quarta-feira (22)
em alta no valor de R$ 4,0559 na venda, maior nível desde 16 de
fevereiro passado. Na terça-feira (21),
a moeda norte-americana encerrou o
dia ultrapassando os R$ 4, pela primeira vez desde fevereiro de 2016.

Para analistas econômicos, o
mercado financeiro reage às incertezas do cenário político e às
indicações de aumento dos juros
pelo Banco Central dos Estados
Unidos, influenciando um movimento no fluxo de capital nas demais bolsas de valores. Página 3

O ministro lembrou que o
Supremo já assentou, no ano
passado, que réu na linha sucessória não pode substituir o
presidente, mas que resta responder se alguém com esse
status jurídico pode assumir
caso eleito.
“Isso ainda está em aberto. Então fica a indagação no ar, pode ser
eleito e tomar posse?”, disse o
ministro”, afirmou.
Página 2

Esporte

Previsão do Tempo
28º C

Dólar fecha em alta pelo
sexto pregão consecutivo
e atinge R$ 4,055

Réu vencer eleição
presidencial gera insegurança,
afirma Marco Aurélio

Em todo o país, foram aplicadas 12,5 milhões de doses de
vacina contra o sarampo e a pólio

Um novo tremor de magnitude 5,7 na Escala Richter foi
registrado nesta quarta-feira
(22) por volta das 9h48 na região de Yaguaraparo, no estado
de Sucre, na Venezuela. Foi a
mesma área em que houve ontem um terremoto de 6,9, segundo a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas
(Funvisis).
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Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

foi de 1.171.868, revertendo o
resultado negativo apurado em
junho, quando foram fechados
mais de 600 postos formais de
trabalho.
De janeiro a julho, o saldo
de admissões e demissões segue positivo, com a abertura de
448,2 mil novos postos. Se
mantiver a tendência até o fim
do ano, o Brasil terá interrompido uma sequência de três
anos de queda, quando foram
encerrados mais de 2,88 milhões de empregos formais,
entre 2015 e 2017. Página 3

Luiz Felipe Soriani, melhor brasileiro no ranking da
FIBA3x3

RKC Rental Kart
faz etapa após
grande vitória
Foto/Divulgação

O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) José Maria Marin, de 86
anos, foi condenado na terçafeira (21) em Nova York, nos
Estados Unidos, a quatro anos
de prisão por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude financeira e formação de organização criminosa. A Justiça
americana considerou Marin
culpado de crimes cometidos
no período em que comandou a
CBF (2012-2015).
A sentença foi lida pela juíza Pamela Chen, da Corte Federal do Broklyn, no distrito
leste de Nova York. A juíza determinou ainda o confisco de
US$ 3,35 milhões (R$ 13,63
milhões) – valor em poder de
Marin – e aplicou multa de
US$ 1,2 milhão (R$ 4,88 milhões). No início da sessão,
Pamela havia sugerido uma
pena de 7 anos de prisão, mas
acabou acatando o pedido da
defesa de Marin e reduziu a
sentença.
Página 3

A 10 dias do fim da
campanha, falta vacinar
5 milhões de crianças
Foto/Tomaz Silva/ABr

José Maria
Marin é
condenado a
4 anos de prisão
nos EUA

O país fechou o mês de julho com a criação de 47.319
postos no mercado de trabalho, o melhor desempenho
para este mês desde 2012,
ano em que foram abertos
mais de 142,4 mil empregos
com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na
quarta-feira (22) pelo Ministério do Trabalho.
Ao todo, no mês foram
abertas 1.219.187 vagas, enquanto o número de demissões

Largada do RKC em Interlagos
As comemorações já aca- ma prova realizada. Em terbaram. Agora, os mesmos pi- ceiro aparece Ivan Henrique
lotos que unidos deram a vitó- Guerra, que ganhou uma corria para o Rotary Kart Club no rida e tem 10 pontos a meEndurance 5 Horas de Kart In- nos, e em quarto Alberto
terlagos, no último fim de se- Otazú, campeão do primeimana, estarão a partir das ro turno, depois de ter ven14h30 deste sábado (25) se cido três etapas. Com dedigladiando em busca da vitó- sempenho menos satisfatória no GP Sporting Confort, rio na segunda fase ele tem
válido pela oitava etapa do cer- um prejuízo de 12 pontos
tame do Rotary Club Ponte em relação ao líder.
Estaiada São Paulo, no KartóNa Stock Light, categoria
dromo de Interlagos, em São de entrada, Vinícius Silva liPaulo (SP). Os líderes do Cam- dera com nove pontos de vanpeonato RKC Rental Kart são tagem sobre Hudson OliveiFábio PL (Stock), Vinicius Sil- ra, depois de vencer cinco das
va (Stock Light) e Geison Gra- sete provas realizadas, enquannelli (Truck).
to o vice-líder tem uma vitória.
A categoria Stock tem sido Terceiro colocado, Alexandre
dominada por quatro experien- Porche foi o vitorioso na sétites pilotos. Vencedor de duas ma etapa e agora diminuiu a sua
etapas Fábio PL lidera o cam- desvantagem em relação ao lípeonato com 67 pontos, ape- der para 15 pontos, lembrando
nas três de vantagem sobre Fá- que cada vitória concede 30
bio Cunha, que venceu a últi- pontos.
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A 10 dias do fim da campanha,
falta vacinar 5 milhões de crianças
CESAR
NETO
M Í D IA S
Twitter @CesarNetoReal [oficial do jornalista e colunista de política Cesar Neto ] ... Site www.cesarneto.com ...
Email cesar.neto@mais.com ... Imprensa jornal ”O DIA” [ São
Paulo - Brasil ].
C Â MA RA ( S P)
Vereador licenciado e atual Secretário (‘Casa Civil’) na prefeitura de Bruno Covas (PSDB) #CovasSendoCovas, Eduardo
Tuma (PSDB) segue sendo recebido pelos colegas como virtual
presidente da Mesa Diretora (2019 - 2020). Até as oposições já
projetam a Mesa (2019 - 2020).
PREFEITURA(SP)
1º GCM a exercer mandato de vereador, Amauri (PSC) é hoje
uma das colunas-mestras a comandar a força-tarefa parlamentar
(com o comandante Braga), dando ao mais jovem prefeito de São
Paulo as armas pra que a ”Nação Azul-Marinho” seja resgatada
no Orçamento 2019.
A S S E M B LE IA ( S P)
Alguns nano partidos (com seus nano donos) fazem conta e
vendem pra quem quiser comprar que vão fazer pelo menos 1
deputado no mais importante Parlamento estadual do Brasil. Como
são 94 os deputados, os nanos precisam equalizar, porque já chega a uns 150 os ‘eleitos’.
GOVERNO (SP)
Já rola acordo entre o governador França (dono paulista do
PSB) e Skaf, dono da FIESP (MDB), no sentido de quem for ao
2º turno contra o ex-prefeito paulistano Doria (PSDB): quem
chegar apoia o outro. O Skaf acha que França não chegará e
o França acha que Skaf não chegará.
CONGRESSO
Também no Congresso, tanto nano partidos como seus nano
donos vendem que elegerão pelo menos uns 10 acima dos 2 terços dos 81 totais do Senado e na Câmara Federal vendem que
elegerão pelo menos uns 30 acima dos 513 totais. E ainda tem
quem creia e esteja gastando do bolso.
P R E S I D Ê N C IA
Embora ainda pautando mídias e comandando o PT do cárcere, um dos visitadores de Lula deixa escapar que eleger Haddad
(perdeu a reeleição pra prefeitura paulistana no 1º turno em 2016)
em 2018 será ainda mais difícil que a reeleição de Dilma em
2014, com o PMDB a tiracolo,
J U S T I ÇA S
Mais uma vez cometida uma ‘injustiça’ com Maluf. Cassado
via Supremo e não pela Mesa da Câmara Federal. Em 1984, mudaram a fidelidade partidária pra que Maluf perdesse os apoios
do então PDS pra Tancredo derrotá-lo via votos no Congresso.
Triste fim pra quem foi fiel desde 1967.
PA R T I D O S
Tirando o PT (do ainda dono Lula), por enquanto o PSL de
Bolsonaro e também por enquanto o REDE (da dona Marina),
todos os demais partidos que disputam a Presidência e os governos nos Estados e Distrito Federal tão reclamando barbaridade
das pesquisas do vovô IBOPE ...
POLÍTICOS
... e do nascido na volta das eleições diretas pra prefeituras
das Capitais (quando estreou errando) Datafolha. Os demais, que
sobrevivem regionalmente em outros mercados sem ser o eleitoral político, sofrem menos acusações. Infelizmente,
alguns critérios são indutivos.
H I S TÓ R IA S
Raul Abreu, administrador de empresas (FGV) com Mestrado na Universidade da Califórnia, 39, paulistano, filho do empresário (radiodifusão) Paulo Abreu, 1º suplente na chapa do vereador Mario Covas (PSDB). Além da Comunicação é estudioso nas
áreas das Multimídias e Inovações.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política
desde 1993. Tornou-se referência na imprensa e uma via das liberdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta
[Câmara paulistana] e o Colar de Honra ao Mérito Legislativo [Assembleia - SP]. Na Internet desde 1996, foi pioneira no Brasil.
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Há pouco mais de uma semana do fim da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo, 5 milhões de crianças com idade
entre 1 ano e 5 anos ainda precisam ser imunizadas. Dados
do Ministério da Saúde mostram que, até o momento, 56%
do público-alvo recebeu as doses previstas. A campanha termina em 31 de agosto.
De acordo com a pasta, foram aplicadas, em todo o país,
mais de 12,5 milhões de doses
das vacinas contra a pólio e o

sarampo – cerca de 6,2 milhões de cada uma. A meta do
governo federal é vacinar pelo
menos 95% das 11,2 milhões
de crianças na faixa etária estabelecida, independentemente
de sua situação vacinal, e criar
uma barreira sanitária de proteção da população.
Para a poliomielite, crianças
que ainda não tomaram nenhuma
dose na vida serão imunizadas
com a Vacina Inativada Poliomielite (injetável), enquanto as
que já tiverem tomado uma ou
mais doses receberão a Vacina

Oral Poliomielite (gotinha).
Quanto ao sarampo, todas as
crianças devem receber uma
dose da vacina tríplice viral –
com exceção para as que tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.
Segundo o ministério, entre
os estados com menor cobertura na campanha, estão Rio
de Janeiro, com 36,27% do
público-alvo vacinado para
pólio e 37,62% para sarampo,
e Pará, que tem 41,04% para
pólio e 41,04% para sarampo.
Já os estados com melhor co-

bertura são Rondônia, com
88,89% para pólio e 87,42%
para sarampo, e Amapá, com
82,74% para pólio e 82,58%
para sarampo.
Atualmente, o país enfrenta
pelo menos dois surtos de sarampo – em Roraima e no Amazonas. Até o momento, foram
confirmados 1.087 casos de sarampo no Amazonas, enquanto
6.693 permanecem em investigação. Já o estado de Roraima
confirmou 300 casos da doença, enquanto 67 continuam em
investigação. (Agencia Brasil)

Mesa Diretora da Câmara declara
perda do mandato de Maluf
A Mesa Diretora da Câmara
decidiu na quarta-feira (22) declarar a perda do mandato do
deputado afastado Paulo Maluf
(PP-SP). Atualmente, o parlamentar cumpre prisão domiciliar em São Paulo por ter sido
condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelo crime de
lavagem de dinheiro.
Após reunião na manhã
desta quarta-feira, na residência
oficial da presidência da Câmara, o corregedor da Casa, deputado Evandro Gussi (PV-SP), informou que não há mais recurso
à deliberação da Mesa e que a
decisão do STF tem que ser
cumprida.
“Há uma decisão jurisdicional da mais alta Corte”, disse
Gussi. “O que a Câmara faz agora, por meio de sua Mesa, é contribuir para a estabilidade institucional do país que já se encontra de tal maneira turbada”.

A decisão foi unânime dos
quatros membros da Mesa presentes à reunião: o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), os deputados André Fufuca
(PP-MA), 2º vice-presidente da
Mesa Diretora, e Dagoberto
Nogueira (PDT-MS), 1º suplente de secretário, e a deputada
Mariana Carvalho (PSDB-RO),
2ª secretária da Mesa.
“A Mesa se viu diante de um
dilema salomônico. Por um
lado, uma ofensa à separação dos
Poderes e a autonomia do Parlamento, em um caso que deveria ser levado ao plenário, temos
uma decisão do Supremo que
recomenda e determina a declaração da perda do mandato pela
Mesa. Por outro lado, o descumprimento de uma decisão judicial também é uma ofensa à democracia. O que a Câmara foi
obrigada a deliberar foi descumprir a decisão judicial ou cum-

pri-la e também perpetrar uma
ofensa ao Estado de Direito”,
afirmou o corregedor.
“O que a Mesa dec idiu é que
a ofensa menor em busca da garantia de estabilidade do Estado de Direito no Brasil seria
cumprir a decisão judicial já
que o deputado Paulo Maluf não
renunciou e declarar, assim, a
perda do seu mandato”, acrescentou Gussi.
Maluf cumpre pena de 7 anos
e 9 meses de reclusão em casa,
em São Paulo, após condenação
por desvios em obras quando foi
prefeito da capital paulista. Ele
chegou a ser preso por três meses em regime fechado, em Brasília, mas teve direito a regime
domiciliar concedido pelo plenário do STF em maio.
No mês de maio, o parlamentar afastado foi novamente
condenado, por unanimidade,
pela Primeira Turma STF por fal-

sidade ideológica com fins eleitorais devido a fraudes na prestação de contas de sua campanha
eleitoral de 2010. A pena é de 2
anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto, convertido
para domiciliar.
Defesa de Maluf
Em nota assinada pelos
advogados Antônio Carlos de
Almeida Castro, conhecido
como Kakay, e Marcelo Turbay,
a defesa de Maluf disse que “sob
o prisma jurídico, não resta dúvida de que a Mesa da Câmara não
tinha o direito de cassar o mandato do deputado, tal decisão é
exclusiva do plenário da Casa”.
“Assim procedendo, abriu-se
um sério e perigoso precedente, que ataca o próprio texto da
Constituição. O Legislativo
sai hoje menor desse episódio,
lamentavelmente”, diz a nota.
(Agencia Brasil)

Ministério Público investiga responsabilidade
em conflitos em Roraima
O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) instaurou um procedimento para
apurar os fatos ocorridos no último fim de semana em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. No sábado (18), moradores
do município expulsaram venezuelanos de barracas e abrigos e
atearam fogo a seus pertences,
em um princípio de revolta contra a presença deles na cidade.
“As investigações do MPRR
tiveram início após tentativa de
latrocínio ocorrida na noite de
sexta-feira (17), em Pacaraima,

bem como da falta de ambulância no Hospital Estadual Délio de
Oliveira Tupinambá para transportar a vítima R.N.O até Boa Vista,
capital, para atendimento”, diz
nota divulgada na quarta-feira
(22) pelo Ministério Público.
Segundo a nota, notícias divulgadas nas mídias sociais diziam que o Exército Brasileiro
recusou-se a levar a vítima a Boa
Vista podem ter sido o estopim
para que houvesse conflito entre brasileiros e venezuelanos.
“O MPRR requisitou ainda a
instauração de inquérito polici-

al para identificar e responsabilizar os envolvidos pelas práticas criminosas ocorridas nas
manifestações, independentemente da nacionalidade. A polícia também deverá informar
quais as medidas adotadas para
garantir a segurança não só de
estrangeiros, mas de toda população local”, diz o texto.
A Promotoria de Justiça da
Comarca de Pacaraima, responsável pela abertura do procedimento de apuração, também oficiou ao Conselho Tutelar do
município para que envie infor-

mações sobre crianças e adolescentes em situação de risco; ao
hospital local, para que esclareça as circunstâncias do atendimento à vítima, e ao Alto Comissariado das Nações Unidas
para Refugiados (Acnur), solicitando informações sobre a atual
situação de crianças e adolescentes de pais venezuelanos.
Foram feitas ainda requisições aos órgãos competentes
para que enviem dados de pessoas que sofreram algum tipo de
lesão física em decorrência das
manifestações. (Agencia Brasil)

Réu vencer eleição presidencial gera
insegurança, afirma Marco Aurélio
O ministro Marco Aurélio
Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), avaliou na quartafeira (22) que se um candidato
que responde a ação penal vencer as eleições para a Presidência da República, isso gerará insegurança jurídica, ante a regra
constitucional que prevê o afastamento do presidente caso ele
se torne réu perante a Justiça
criminal.
O ministro lembrou que o
Supremo já assentou, no ano
passado, que réu na linha sucessória não pode substituir o
presidente, mas que resta responder se alguém com esse
status jurídico pode assumir

caso eleito.
“Isso ainda está em aberto.
Então fica a i ndagação no ar,
pode ser eleito e tomar posse?”, disse o ministro. Ele
acrescentou que, em sua visão,
o STF deve ainda interpretar a
Constituição para responder à
questão. “O ideal seria isso estar pacificado, em um sentido
ou em outro”, afirmou.
Marco Aurélio deu as declarações ao ser questionado sobre
a situação do deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência. O parlamentar é réu em
duas ações penais no Supremo,
nas quais é acusado de apologia
ao estupro devido a declarações

feitas a respeito da deputada
Maria do Rosário (PT-RS).
O ministro é relator de uma
outra denúncia contra Bolsonaro, cujo recebimento está marcado para ser julgado pela
Segunda Turma do STF em 4 de
setembro, durante a campanha
eleitoral. Se a denúncia for recebida, o político passará a ser réu
pela terceira vez no Supremo.
Na denúncia, a procuradorageral da República, Raquel Dodge, acusou Bolsonaro de praticar
racismo e fazer manifestações
discriminatórias contra quilombolas, indígenas e refugiados,
devido a um discurso proferido
por ele em abril do ano passado,

durante uma palestra no Clube
Hebraica, no Rio de Janeiro.
A defesa de Bolsonaro alega
que as declarações foram uma
mera expressão de sua opinião
política, proferida no contexto
de sua atuação como parlamentar e em diálogo com seu eleitorado. Os advogados acusaram
a PGR de agir com “certo oportunismo diante da campanha
eleitoral”.
O eventual recebimento da
denúncia não deve ter impacto
jurídico sobre a campanha, uma
vez que a legislação eleitoral não
prevê nenhuma restrição em relação à candidatura de réus a cargos eletivos. (Agencia Brasil)

Partidos receberam R$ 1,3 bilhão
para financiar campanha eleitoral
Do total de R$ 1,7 bilhão do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
mandou pagar cerca de R$ 1,3
bilhão para 22 dos 35 partidos
políticos que têm direito aos
recursos. Segundo o tribunal,
DEM, Avante, PRB, Pros, PSC,
PT, PTC, MDB, Patri, PHS,
PMN, Pode, PPS, PR, PRP,
PRTB, PSD, PSDB, PSL, PSOL,
PV e SD receberam a verba para
financiar a campanha eleitoral.
Mais 12 legendas – PSTU,

PDT, PMB, PP, PTB, Rede, PCB,
PCdoB, DC, PCO, PPL e PSB –
tiveram o processo aprovado, e o
TSE deve emitir as ordens de pagamento nos próximos dias. O
partido Novo ainda não indicou ao
TSE os critérios de distribuição do
fundo para receber sua quota.
O Novo já se declarou contra a aplicação de recursos públicos no financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais.
“O Novo é mantido por seus filiados e doadores, não pelos
impostos, pagos pelo cidadão”,

diz o partido, que tem 19.026
filiados, segundo dados disponíveis no portal do TSE.
A legenda tem direito a R$
980.691,10 do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha.
Conforme o TSE, se o Novo não
requisitar sua parcela do fundo,
o valor será devolvido ao Tesouro Nacional até o fim deste ano.
Para receber os recursos do
fundo, os partidos têm de formalizar o pedido no TSE e mandar
a ata da reunião do diretório nacional que definiu os parâmetros

de distribuição da verba. Entre os
critérios, obrigatoriamente está
a destinação de 30% do total
para o custeio das campanhas das
candidatas de cada partido.
O FEFC foi criado no ano
passado, como parte da reforma política aprovada pelo Congresso Nacional. Os recursos
estão previstos no Orçamento
Geral da União e são a principal fonte de custeio das campanhas eleitorais, após a proibição das doações de empresas. (Agencia Brasil)
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Brasil abre 47,3 mil postos
formais de trabalho em julho
O país fechou o mês de julho com a criação de 47.319
postos no mercado de trabalho,
o melhor desempenho para este
mês desde 2012, ano em que
foram abertos mais de 142,4 mil
empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na
quarta-feira (22) pelo Ministério do Trabalho.
Ao todo, no mês foram abertas 1.219.187 vagas, enquanto o
número de demissões foi de
1.171.868, revertendo o resultado negativo apurado em junho,
quando foram fechados mais de

600 postos formais de trabalho.
De janeiro a julho, o saldo
de admissões e demissões segue positivo, com a abertura de
448,2 mil novos postos. Se mantiver a tendência até o fim do
ano, o Brasil terá interrompido
uma sequência de três anos de
queda, quando foram encerrados
mais de 2,88 milhões de empregos formais, entre 2015 e 2017.
Setores
Segundo o Caged, todos os
setores, com exceção do comércio e administração pública, registraram ampliação de postos
de trabalho. O segmento que

mais empregou em julho foi a
agricultura, com a abertura de
17.455 novos postos, seguida
pelo setor de serviços, que gerou
um total de 14.548 empregos.
A construção civil foi responsável pela abertura de 10.063
postos, enquanto na indústria de
transformação foram gerados
4.993 postos de trabalho com
carteira assinada. A indústria extrativa e os serviços industriais
de utilidade pública abriram 702
e 1.335 postos, respectivamente. O setor de comércio (atacadista e varejista) fechou 249
postos de trabalho ao longo do
mês, enquanto na administração

pública foram encerradas 1.528
postos de trabalho.
Estados
O estado que mais gerou
empregos em julho foi São Paulo, com a abertura de 15,3 mil
postos. Em seguida, aparece
Minas Gerais, com geração positiva de 10,3 mil novos postos
de trabalho. No Pará, foram gerados 3,5 mil empregos formais.
O Rio Grande Sul (-2.657), Rio
de Janeiro (-1.001) e Pernambuco (-111) foram estados que
registraram mais demissões do
que admissões ao longo do mês.
(Agencia Brasil)

Uso da capacidade instalada da
indústria sobe para 68% em julho
O indicador de utilização da
capacidade instalada da indústria
brasileira subiu de 66% em junho para 68% em julho. É o maior percentual verificado no mês
de julho dos últimos quatro
anos, segundo a pesquisa Sondagem Industrial, divulgada na
quarta-feira (22) pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). O uso da capacidade instalada foi maior nas grandes
empresas, alcançando 73%. Nas
médias, ficou em 66% e, nas
pequenas, em 60%.
Segundo a CNI, a queda na
ociosidade é resultado do aumento da produção no setor.
Conforme a pesquisa, o índice

de evolução da produção alcançou 52,2 pontos em julho. Foi o
segundo mês consecutivo que o
índice ficou acima dos 50 pontos,
o que indica o aumento da produção, depois da forte queda registrada em maio, por causa da greve
dos caminhoneiros. O indicador de
produção varia de zero a cem pontos. Quando está acima de 50 pontos, mostra aumento da produção.
No entanto, o emprego no
setor continua caindo. O indicador do número de empregados
ficou em 48,5 pontos e continua
abaixo da linha divisória dos 50
pontos que separa a queda do
aumento do emprego.
A Sondagem Industrial mos-

tra ainda que as indústrias estão
com um pequeno acúmulo de estoques. O índice de nível de estoque efetivo em relação ao planejado subiu para 50,8 pontos em
julho e ficou acima da linha divisória dos 50 pontos, mostrando
que os estoques estão levemente
maiores do que o planejado.
Perspectivas
Segundo a CNI, todos os indicadores de expectativa ficaram acima dos 50 pontos em
agosto, mostrando que os industriais esperam o aumento da demanda, da compra de matériasprimas, do número de empregados e das exportações nos pró-

ximos seis meses.
Diante de um cenário mais
positivo, aumentou a disposição
dos empresários para investir. O
índice de intenção de investimento subiu para 51 pontos, 1,6 ponto acima do verificado em agosto, o que recupera apenas em parte
a queda de 4,2 pontos registrados
nos últimos cinco meses. O indicador de intenção de investimentos está 3,1 pontos acima do
de agosto do ano passado.
A Sondagem Industrial foi
feita entre 1º e 13 de agosto com
2.257 empresas. Dessas, 932
são pequenas, 798 são médias e
527 são de grande porte. (Agencia Brasil)

Intenção de consumo das famílias
cresce 0,6% em agosto
A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF) fechou o mês de
agosto com leve crescimento de
0,6%, depois de dois meses consecutivos de resultados negativos: -1,8% em junho e -0,5%
julho. Com a alta, o indicador
divulgado pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) alcançou 85,6 pontos.
Na comparação mensal, o
crescimento de 0,6% reflete
expansão em quatro dos componentes da pesquisa, com destaque para o nível de consumo atual, que cresceu 3,4% de julho
para agosto; e para a perspectiva
de consumo (+1,8%).
”O movimento sugere que o

susto das famílias com a greve
dos caminhoneiros vai ficando
para trás, na medida em que os
choques de preços observados
logo após a paralisação não se
replicaram nas semanas seguintes”, disse Antonio Everton, economista da CNC .
Outra consequência associada à redução do processo inflacionário é a alta mensal de
0,3% do subíndice renda atual, segundo a entidade. O nível registrado em agosto deste ano, de 99,3 pontos, é
9,2% maior do que no mesmo período do ano passado.
No entanto, a entidade ressalta que mais da metade das famílias (51,5%) declarou es-

tar consumindo menos atualmente do que há um ano, quando o indicador de consumo das
famílias era de 59,3%.
Mercado de trabalho
Análise da CNC destaca a
preocupação das famílias em
relação ao mercado de trabalho,
uma vez que apesar de os componentes se manterem na zona
positiva, acima de 100 pontos,
indicam percepções negativas de
0,4% quanto ao emprego e de 0,8% quanto às perspectivas profissionais.
“Isso indica maior receio das
famílias diante da incapacidade
de a economia voltar a crescer e
de gerar postos de trabalho de

forma mais consistente”, disse
o economista da CNC.
Com o fraco crescimento da
economia e as dificuldades de
reação do mercado de trabalho,
a entidade reduziu novamente a
projeção das vendas do comércio varejista, que caiu de 4,8%
para 4,5% em 2018.
A entidade também reduziu
as estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto PIB [a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país],
que passaram de 1,8% para
1,6%, entre julho e agosto. A
perspectiva da entidade é que
serão gerados cerca de 500 mil
postos de trabalho no setor este
ano. (Agencia Brasil)

Brasil ocupa o 9º lugar nos investimentos
em Tecnologia da Informação
O Brasil investiu 38 bilhões de dólares em hardwares, softwares e serviços no
ano passado, aumento de 4,5%
em relação a 2016, segundo
dados – divulgados em São
Paulo - da Associação Brasileira das Empresas de Software - Abes.
Com o resultado, o país
ocupa o nono lugar no ranking
mundial, perdendo apenas para
Estados Unidos, China, Japão,
Reino Unido, Alemanha, França, Canadá e Índia.
Para a associação, o resultado está em linha com a expectativa de melhora do mercado e indica um maior grau
de maturidade nos investimentos em tecnologia.

A entidade observa aumento da preocupação dos executivos em manter a eficiência
operacional em suas operações, tornando processos mais
ágeis e eficientes para manutenção da competitividade.
Dados do mercado
O mercado é dominado
pela produção de hardware
(51,2%), seguido pelos serviços (27,4%) e software
(21,4%).
O Sudeste é a região mais
importante para o segmento,
respondendo por 61,4%. Em
seguida, estão Sul (13%), Centro-Oeste (10,8%), Nordeste
(10,3%) e Norte (4,5%).
A utilização de programas

de computador desenvolvidos
no país, aí incluídos softwares
feitos sob encomenda, respondeu por 32% do investimento.
O país tem, atualmente, cerca de 17 mil empresas dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de software, além da prestação de serviços no mercado nacional.
Considerando as 5.138
empresas que atuam no desenvolvimento e produção de software, cerca de 95,5% podem
ser classificadas como micro
e pequenas empresas, com até
99 funcionários.
Mais da metade dos usuários desse mercado de Tecnologia da Informação, 55%, é

composta por empresas dos
setores de serviços, telecomunicações, finanças, indústria e comércio.
Dispositivos
A preferência do uso de
smartphone pelos brasileiros
foi comprovada pela pesquisa.
Entre os dispositivos, 84,6%
são smartphones, 6,5%, tablets, 5,9%, notebooks e 3%
são computadores desktop.
Em unidades, houve crescimento 21,6% no número de
notebooks no ano passado em
relação a 2016.
Registrou-se alta de 8,1%
de smartphones, de 5,3% de
desktops e queda de 4,8% em
tablets. (Agencia Brasil)

Aneel aprova separação de ativos
da Amazonas Distribuidora
AAgência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na
terça-feira (21) a desverticalização da Amazonas Distribuidora de Energia (Amazonas D),
umas das distribuidoras da Eletrobras previstas para ser leiloada. A medida, na prática, determina que os empreendimentos
de geração e transmissão (Amazonas GT) serão separados dos
de distribuição, viabilizando o
processo de venda da distribuidora. O leilão da Amazonas Distribuidora está marcado para o
dia 26 de setembro.

A decisão resolve uma disputa entre a Eletrobras e a Petrobras em torno da quitação de
dívidas de R$ 17 bilhões, envolvendo a compra de combustível
para o acionamento de usinas
termelétricas.
A disputa envolveu a empresa Cigás, distribuidora de gás do
Amazonas, que questionou compra e venda de combustível, com
o argumento de não ter sido consultada sobre os termos do contrato.
No seu voto, o relator do
processo, diretor Sandoval Fei-

tosa Neto, disse que o acordo
“garante que a Amazonas GT se
responsabilizará pelas diferenças que eventualmente vierem a
se verificar entre o preço provisório praticado no Contrato de
Gás e o preço regulatório, considerando as observações feitas
em relação às condições de eficácia do ajuste”.
De acordo com o relator,
sem os recursos, utilizados para
bancar a oferta de energia em
áreas isoladas, não seria viável
manter a operação da empresa.
Com a conclusão do processo de

desverticalização, a Amazonas
Distribuidora poderá continuar a
receber pagamentos referentes
à CCC (Conta de Consumo de
Combustíveis Fósseis).
Segundo o relator, a decisão
garante “a necessária neutralidade do contrato para AmD, de forma a permitir que a AmD possua, sob o ponto de vista econômico e financeiro situação idêntica àquela do cenário de cessão
do contrato, entendo como atendido o aspecto relacionado à cessão formal do contrato de gás”,
disse o relator. (Agencia Brasil)

José Maria Marin
é condenado a 4 anos de
prisão nos Estados Unidos
O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
José Maria Marin, de 86 anos, foi condenado na terça-feira (21)
em Nova York, nos Estados Unidos, a quatro anos de prisão por
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude financeira e
formação de organização criminosa. A Justiça americana considerou Marin culpado de crimes cometidos no período em que
comandou a CBF (2012-2015).
A sentença foi lida pela juíza Pamela Chen, da Corte Federal
do Broklyn, no distrito leste de Nova York. A juíza determinou
ainda o confisco de US$ 3,35 milhões (R$ 13,63 milhões) –
valor em poder de Marin – e aplicou multa de US$ 1,2 milhão
(R$ 4,88 milhões). No início da sessão, Pamela havia sugerido
uma pena de 7 anos de prisão, mas acabou acatando o pedido da
defesa de Marin e reduziu a sentença.
Os advogados embasaram o pedido na idade avançada de Marin e no fato de a idade média de presos nos Estados Unidos ser
36 anos.
O ex-presidente da CBF foi julgado e considerado culpado
por sete crimes, que ocorreram durante seu mandado em edições da Copa América, Taça da Libertadores da América e Copa
do Brasil.
Segundo a imprensa brasileira que acompanhou o julgamento
no local, Marin chorou muito ao receber o veredicto, acompanhado da esposa Neusa Marin, de 79 anos.
Atualmente, Marin está detido em uma penitenciária no bairro nova-iorquino do Brooklyn, mas a defesa pediu sua transferência, alegando más condições de tratamento aos detentos. Os
advogados querem a transferência dele para uma prisão federal
na Pensilvânia.
No julgamento, os defensores de Marin destacaram que ele é
idoso e que, por isso, não deve ser tratado como prisioneiro comum.
Em dezembro do ano passado, ele já havia sido condenado
pelos crimes da sentença de hoje. No julgamento também foi
condenado o ex-presidente da Conmebol Juan Angel Napout, por
fraude bancária e organização criminosa.
Ambos foram enviados para a prisão no Broklyn em dezembro do ano passado. A acusação afirmou que Marin recebeu U$
6,5 milhões em propina de empresas de marketing esportivos,
durante negociação de contratos de comerciais dos campeonatos na América do Sul.
Marin foi extraditado em maio de 2015 para os Estados Unidos, após a investigação ter se tornado pública. (Agencia Brasil)

Novo terremoto de
magnitude 5,7 atinge
a Venezuela
Um novo tremor de magnitude 5,7 na Escala Richter foi registrado nesta quarta-feira (22) por volta das 9h48 na região de
Yaguaraparo, no estado de Sucre, na Venezuela. Foi a mesma área
em que houve ontem um terremoto de 6,9, segundo a Fundação
Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis).
Porém, horas antes, a Funvisis não informou a possibilidade
de novas réplicas de tremores de terra na Venezuela.
Segundo informações da fundação, o epicentro do tremor foi
registrado a 9 km a noroeste de Yaguaraparo e a profundidade do
movimento foi de 22,9 quilômetros.
Na rede social Twitter, o ministro de Interior, Néstor Reverol, informou que houve uma réplica de magnitude 4,1 no sul do
estado Sucre com profundidade de 59,3 quilômetros.
Segundo ele, os prejuízos estão sendo avaliados.
“Estamos realizando a avaliação dos prejuízos nos estados
onde o abalo foi sentido. Até o momento, não foram reportados
danos ou fatos a lamentar. O Sistema de Gestão de Risco está
ativo e implantado”, afirmou o ministro.
Ontem, no fim da tarde, um terremoto de magnitude 6,9 na
Escala Richter provocou danos em algumas construções de Caracas e cidades próximas. Também foram sentidos tremores em
Boa Vista, Pacaraima e Manaus, no Brasil. (Agencia Brasil)

Dólar fecha em alta
pelo sexto pregão
consecutivo e atinge
R$ 4,055
Pelo sexto pregão consecutivo, o dólar fechou na
quarta-feira (22) em alta no
valor de R$ 4,0559 na venda, maior nível desde 16 de
fevereiro passado. Na terça-feira (21), a moeda norte-americana ence rrou o dia
ultrapassando os R$ 4, pela
primeira vez desde fevereiro
de 2016.
Para analistas econômicos, o mercado financeiro reage às incertezas do cenário
político e às indicações de
aumento dos juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, influenciando um movimento no fluxo de capital nas
demais bolsas de valores.
O Banco Central brasileiro segue com a política tradicional de swaps cambiais,
sem leilões extraordinários

de venda futura do dólar, medida adotada nos meses passados para conter a alta da
moeda.
O sexto pregão seguido
em alta representa um aumento acumulado de 4,89% da
moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão de
quarta-feira descolado da alta
do dólar ficando em alta de
2,29%, com 76.902 pontos.
A recuperação da Bovespa
foi alavancada pela valorização das ações das principais
empresas, como os papéis da
Petrobras, encerrando com
a l t a d e 3 , 5 6 % ; a Vale,
com valorização de 3,03%;
o Bradesco, subindo 2,46%; e
Itaú, com aumento de 2,38%.
(Agencia Brasil)
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Final histórica dos 20 anos será
no Kartódromo da Granja Viana
A decisão histórica da edição
que comemora os 20 anos da
Seletiva de Kart Petrobras já definiu sua data e local: dias 22 e
23 de outubro no kartódromo
internacional da Granja Viana, em
Cotia (SP). Pela oitava vez em
duas décadas, o principal evento
de apoio e incentivo ao kartismo
nacional realizará a disputa de sua
final na Granja Viana. Em 1999,
a pista recebeu a primeira final
do evento, e desde então, tornouse um local especial para a Seletiva, que já realizou outras sete
finais no traçado, comprovando
a forte ligação com a pista.
Até a chegada da grande final,
outras três etapas classificatórias da Seletiva de Kart Petrobras
serão realizadas, em três estados
diferentes, e vão definir os nove
finalistas. A próxima etapa classificatória da Seletiva será no dia

1º de setembro, em São Luís
(MA), durante a Copa Petrobras
Norte Brasileiro de Kart.
Seguindo a já conhecida tradição do evento, serão dois dias
de disputas para definir o vencedor da Seletiva de Kart Petrobras
2018, nos dias 22 e 23 de outubro. “Temos no kartódromo
Granja Viana uma estrutura muito boa para as nossas necessidades técnicas. E encontramos as
condições e parceria ideais a realização de mais uma grande final. Além disso, com 12 finalistas de diversas localidades do
país, a localização do kartódromo também contribui muito em
toda a parte logística”, salienta
Binho Carcasci, organizador e
idealizador da Seletiva.
“Vale lembrar que a pista paulista é conhecida pela maioria
dos pilotos e para muitos é o tra-

Foto/Fábio Oliveira

Nos dias 22 e 23 de outubro a pista em Cotia (SP) será palco da decisão 2018 do evento que reunirá 12 finalistas. A segunda etapa classificatória acontece em 1º de setembro em São Luís (MA)

Campeão de 2017, João Rosate em ação na Granja
çado preferido. Vamos para São
Luís nos próximos dias, e estamos felizes em já ter definido as
datas da final. Sabemos que isso
é importante para planejamento
dos pilotos que concorrem às
vagas”, completou Carcasci.
Até o momento, três kartis-

tas garantiram suas vagas para a
grande final. O gaúcho Pedro
Goulart, de 17 anos, e os paulistas Allan Martins Croce (19
anos) e Guilherme Peixoto (15
anos), que se classificaram na
primeira etapa, realizada em julho na Granja Viana, durante o 53º

Equipes disputam II Copa do Brasil
de Basquete 3x3 em Campinas
visando torneios internacionais

Campeonato Brasileiro de Kart.
O campeão da Seletiva 2018
levará o prêmio de 100 mil reais
e o vice 10 mil reais. Além disso,
os vencedores participarão de um
programa de orientação que inclui
testes em equipe de Fórmula 4 na
Europa, experiência em simulador de Fórmula 1, teste na Stock
Light, avaliação física e psicológica, media training e palestra sobre marketing esportivo.
Seletiva de Kart Petrobras Criada em 1999, com o patrocínio da Petrobras, a Seletiva tem, em
média, aproximadamente 110 pilotos tentando a vaga na final. Em
19 anos, mais de 200 já estiveram
na briga pelo título na grande final.
Considerada uma referência
entre os kartistas do Brasil, a
Seletiva de Kart Petrobras é reconhecida (desde 2001) como
evento oficial da Confederação

Brasileira de Automobilismo
(CBA) e da Comissão Nacional
de Kart (CNK).
Além da maior premiação em
dinheiro do kartismo nacional, a
Seletiva de Kart Petrobras contempla seus vencedores com a
participação em um programa de
orientação de pilotos, que inclui
um teste com simulador de F-1 na
Europa, teste com monoposto de
base também na Europa, com a
orientação de um coaching, acompanhamento físico e psicológico,
experiência com carros de turismo no Brasil, palestra sobre marketing e media training.
A premiação total - somando
todas as ações - chega a aproximadamente 500 mil reais. O
campeão recebe 100 mil reais
em dinheiro e o vice-campeão
10 mil. Mais informações:
www.seletivadekartpetrobras.com.br

RKC Rental Kart
faz etapa após
grande vitória
GP Sporting Confort começa a definir os protagonistas
para a briga pelo título

Equipe do Rio de Janeiro
Esporte olímpico a partir das
Olimpíadas de Tóquio-2020, o
melhor do basquete 3x3 estará
reunido em Campinas, neste sábado e domingo (dias 25 e 26),
para a II Copa do Brasil de Basquete 3x3, no Parque Portugal
(Lagoa Taquaral). O torneio faz
parte da programação da Virada
Esportiva 2018.
As principais equipes e jogadores do basquete 3x3 nacional estarão em Campinas para a
disputa da primeira etapa da II
Copa do Brasil, que vale pontos
para o ranking mundial da
FIBA3x3 e para o ranking da
Liga 2018.
Campeão do IV Circuito
Paulista de Basquete 3x3 no
mês passado, o Rio de Janeiro
ganhou, além do título, a vaga
brasileira para a etapa mexicana
do FIBA3x3 World Tour, dias 8
e 9 de setembro, na Cidade do
México. A etapa campineira da

II Copa do Brasil será o último
torneio do Rio de Janeiro antes
da viagem e muito importante
para a preparação do time.
A equipe carioca faz sua primeira temporada e é um dos
destaques do ano. “Jogamos
quatro etapas do Circuito Paulista, fomos campeãs de três
etapas, incluindo a final que nos
garantiu a vaga para o World Tour
do México. Estamos numa sequência boas de vitórias e boas
performances. Com a classificação para a etapa mexicana
nossa preparação se intensifica
mais ainda, então essa primeira
etapa da Copa do Brasil faz parte do nosso processo de preparação para o México, nossa última competição antes da viagem e uma grande oportunidade
de estarmos competindo em
alto nível antes dessa experiência internacional”, ressalta o
capitão Fernando Coloneze, ter-

ceiro melhor brasileiro no
ranking mundial da FIBA3x3
(92o. colocado).
“A Copa do Brasil é um
evento importante e a gente
quer muito conquistar esse título também, pois soma pontos
importantes no ranking nacional
e internacional e a nossa disposição e desejo de vitória continua altíssimo e devemos participar de todas as etapas”, completa Coloneze.
Outra equipe que estará em
Campinas de olho nos torneios
internacionais é o experiente
São Paulo DC. O time paulista
disputa o Challenger de Berlim,
dias 31 de agosto e 1o. de setembro, na Alemanha. O torneio
classifica duas equipes para a
etapa indiana do FIBA3x3 World
Tour, dias 22 e 23 de setembro,
em Hyderabad.
“A Copa do Brasil vai ser
bem importante pra gente, primeiro pelo fato de estarmos
sendo somando pontos no
ranking da FIBA e depois porque logo no próximo final de
semana nós jogamos o Challenger de Berlim, na Alemanha. A
Copa do Brasil tem um excelente nível técnico e nos ajudará
bastante na nossa preparação
para Berlim, para manter o time
com ritmo e intensidade de jogo.
Estamos bem ansiosos para torneio de Campinas”, destaca Luiz
Felipe Soriani, do São Paulo
DC, o melhor jogador brasilei-

ro no ranking da FIBA3x3 (65o.
colocado).
A programação do final de
semana no Parque Portugal tem
início às 9h nos dois dias, sábado
e domingo, com jogos e várias
atividades para entreter o público, como torneios de arremesso,
enterradas e habilidades, entre
outros. A entrada é gratuita.
No sábado jogam as categorias Sub 18 Masculino e Feminino, Sub 23 Masculino e +35
Masculino. No domingo será a
vez do Open Masculino, Adulto
Feminino e Elite Masculino.
A II Copa do Brasil será disputada em três etapas. Campinas
abre a edição deste ano. A segunda etapa acontece nos dias 22 e
23 de setembro, em São Paulo.
A grande final está prevista também para a capital paulista, ainda sem data definida.
A II Copa do Brasil de Basquete 3x3 é apresentada por
Nextel, com o patrocínio de
TNT Energy Drink e Açúcar
Guarani, através da Lei Paulista
de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Apoio – Prefeitura de Campinas. Realização – ANB3x3
(Associação Nacional de Basquete 3x3). Chancela – FIBA
(Federação Internacional de
Basketball), CBB (Confederação Brasileira de Basketball) e
FPB (Federação Paulista de
Basketball).
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Rio de Janeiro vai ao México jogar a etapa mexicana do FIBA3x3 World Tour, enquanto o São Paulo DC participa do
Challenger de Berlim, classificatório para a etapa indiana do FBA3x3 World Tour. Primeira etapa da II Copa do Brasil
acontece neste final de semana, no Parque Portugal

Todas as etapas do RKC são sempre competitivas
As comemorações já acabaram. Agora, os mesmos pilotos que unidos deram a vitória
para o Rotary Kart Club no Endurance 5 Horas de Kart Interlagos, no último fim de semana, estarão a partir das 14h30
deste sábado (25) se digladiando em busca da vitória no GP
Sporting Confort, válido pela
oitava etapa do certame do Rotary Club Ponte Estaiada São
Paulo, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Os
líderes do Campeonato RKC
Rental Kart são Fábio PL (Stock), Vinicius Silva (Stock Light) e Geison Granelli (Truck).
A categoria Stock tem sido
dominada por quatro experientes pilotos. Vencedor de duas
etapas Fábio PL lidera o campeonato com 67 pontos, apenas
três de vantagem sobre Fábio
Cunha, que venceu a última prova realizada. Em terceiro aparece Ivan Henrique Guerra, que
ganhou uma corrida e tem 10
pontos a menos, e em quarto
Alberto Otazú, campeão do pri-

meiro turno, depois de ter vencido três etapas. Com desempenho menos satisfatório na
segunda fase ele tem um prejuízo de 12 pontos em relação
ao líder.
Na Stock Light, categoria
de entrada, Vinícius Silva lidera com nove pontos de vantagem sobre Hudson Oliveira,
depois de vencer cinco das
sete provas realizadas, enquanto o vice-líder tem uma vitória. Terceiro colocado, Alexandre Porche foi o vitorioso na
sétima etapa e agora diminuiu
a sua desvantagem em relação
ao líder para 15 pontos, lembrando que cada vitória concede 30 pontos.
Já na Truck, categoria dos
pilotos mais pesados, depois de
quatro vitórias, sendo duas delas
consecutivas nas últimas etapas,
Geison Granelli acumulou 72
pontos e abriu seis pontos para o
vice-líder Gustavo Pincelli, que
tem uma vitória. Em terceiro está
Andrez Velasco, com duas vitórias e 61 pontos.

